
SKOGEN VISKAR
En visuell och musikalisk dansföreställning om skogen och dess 

väsen, för barn och familj från 5 år till åk 5.
En anpassad version av föreställningen samt verkstäder kan göras utomhus.

Lämpligt som medskapande och Skapande Skola-projekt.
 
Vi kommer in i en skog!
En skog med viskande, levande, dansande träd!
Djur och väsen är en del av skogen och tar hand om den; mossfilurer, maran, lunatroll, 
faunen, älvor och kanske även några häxor…
Skogen Viskar har skapats med fokus på att generera nyfikenhet, närhet och kärlek till skogen 
och dess väsen genom sagans värld.  Skogen Viskar är en uppföljare på föreställningen Havet 
Stormar. I en tid då avstånden till skogen blir allt större - dels för att våra skogar försvinner, 
dels för att fler och fler människor lever i stadsmiljö och urbaniserade områden, vill vi dela 
medvetenhet om livet, hotet och kampen för skogen.

Föreställningen planeras med fördel i samarbete med biblioteket- där sagor, högläsning och 
berättande om olika väsen är inkluderat.

Turnéfakta 
Spelas för alla från 5 år: från 5 år – åk 5, Särskolan och familjeföreställning
Medverkande: 3 dansare/musiker + 1 tekniker
Föreställningslängd: 35 min + ev interaktiv avslutning 15 min 
Publikantal: max 60-100 barn beroende på lokalens storlek och barnens ålder 
Spelyta-scen: 10 x 7 x 4 m (Bredd-Djup-Höjd) - exklusive publikplatser
Lokal: 11 x 15 m tomt rum med rent golv i trä eller gummi inkl publikplats
4 m takhöjd samt eluttag. Mörkläggning krävs. 
Bärhjälp in- och utlast: 2 personer som kan bära, 2 tim inlast-bygge, 1 tim riv-utlast
Bygg och riv: tot 4 tim inkl uppvärmning dansare, riv tot 2 tim inkl utlast
Verkstad (ws): Ja, en timme med två dansare+musiker. 4.500 kr/ws, 3.000 kr/ws vid 3 st samma 
dag. Även fortbildning för pedagoger. 

Kostnad
Pris: 1 fst 14.800 kr, 2 fst samma dag/plats: 21.800 kr
Kostnaderna inkluderar scenteknik som gruppen har med. 
Transport teknik: (utanför Region Sthlm) 1000 kr/dag + 35 kr/mil
Traktamente: (utanför Region Sthlm) 4 pers, 240 kr/person och dag 
Logi: 4 enkelrum med dusch 
Resor: 3 dansare t/r från Sthlm, gärna tåg eller ev hyrbil om nödvändigt
Möjlighet till subventioner kan finnas. Kontakta oss för mer information.

Produktion och idé: Avart dans & rörelse
Med stöd av: Värmdö Kommun, Region Stockholm och Statens Kulturråd
Kontakt/info: info@avartdans.se tel. 073-6005417
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